
   Hindholm NYT 

Ferie, ferie, ferie 
En velfortjent sommerferien lokker lige 
om hjørnet - endnu et skoleår er ved at 
være til ende. Et skoleår hvor der som 
sædvanligt er sket en masse ting. Noget 
af alt dette kan man læse om i årsskriftet, 
som sendes med eleverne hjem sammen 
med denne udgave af ”Hindholm NYT”. 

sidste skoledag, 
som blev afholdt på helt traditionel 
vis.  
Blomsten af Danmarks ungdom 
kan ses på midtersiden. 

Yndige Lassie 

fejrede 

Hindholm Privatskole 2005/06 

Alle elever, forældre og ansatte 
ønskes en rigtig god  
sommerferie.  

På gensyn den 14. august. 
 

Med venlig sommerhilsen 
Mogens Olesen 

skoleleder 



Praktiske oplysninger 
vedr. næste skoleår 

Første skoledag i det nye skoleår er 
mandag den 14. august. Vi mødes 
kl. 7.50 i gymnastiksalen til fælles 
morgensang. Derefter går man med 
klasselæreren til time. Hele dagen 
er klasselærerdag. 
 
På grund af udskiftning i lærersta-
ben er vi trods stor flid forsinket med 
skoleskemaer og kalender. Disse 
udsendes i ferien så hurtigt som mu-
ligt. Der bliver 2 skemaer næste år. 
 
Buskortfolder er udsendt til alle fami-
lier som en orientering om, hvordan 
buskortsystemet hænger sammen. 
Opfyldes kriterierne, kan der søges 
om buskort. Husk ansøgningsfrist: 
Skemaer + foto: 27. juni, betaling 
17. juli. 
 

Den første skoledag efter sommerfe-
rien får alle elever udleveret en ku-
vert med følgende indhold: 
Girokort til betaling af skolepenge og 
SFO, fripladsansøgning og oplys-
ningsseddel, som skal retur til sko-
len, hvis der er ændringer vedr. 
adresse, tlf. mv. 
 
Sekretær, Jeanette Mølsted, er på 
kontoret alle arbejdsdage i sommer-
ferien kl. 8 - 12, dog ikke i uge 28.  
 
Den første skoledag får eleverne i 
VT-området udleveret buskort. STS 
sender buskort direkte til eleverne. 
 
Forældre er altid velkomne på sko-
len - også den første skoledag.  
 
  

Sidste frist 
Mange gange i løbet af skoleåret 
udsender vi diverse skemaer og til-
meldinger, som alle har påført en 
dato som sidste frist for returnering. 
Det er meget vigtigt, at fristerne 
overholdes, idet skolen skal bruge 
skemaerne for at komme videre, el-
ler fordi skolen skal overholde en 
tidsfrist i forhold til andre. 
 
Desværre kommer mange skemaer/
tilmeldinger - trods en lang frist - ofte 
for sent. Ikke bare én dag, men 
mange dage. Nogle har den opfat-
telse, at ”det kan nok godt nås alli-
gevel”. Det kan det også nogle gan-
ge, men kun fordi vi på kontoret slår 

knuder på os selv, eller må undskyl-
de overfor de instanser, overfor 
hvem vi skal overholde en tidsfrist.´ 
 
Men vi synes, det er urimeligt, at vi 
skal udføre panikagtig - i sidste øje-
bliks-arbejde, fordi fristerne ikke ta-
ges alvorligt. 
 
Derfor melder vi klart ud:  
Overholdes en tidsfrist ikke, kan 
man ikke forvente en normal 
”sagsbehandling”. Det kan i mange 
sammenhænge få uheldige konse-
kvenser, men ansvaret for rettidig 
indlevering til skolen er forældrenes. 



Nye medarbejdere på skolen 
To lærere forlader skolen her til 
sommerferien. Det er Mirja Kaars-
gaard, som i det næste år vil hellige 
sig sin familie og sin læreruddannel-
se.  
     Desuden er det Morten Christen-
sen, som har fået ansættelse på 
Vinde-Helsinge Efterskole.  
     Skolen takker begge lærere for 
engageret arbejdsindsats og ønsker 
dem begge held og lykke fremover. 
 

Ny tysklærer 
Tina Blum er ansat som ny lærer. 
Det er en fuldtidsstilling, og udover 
tyskundervisningen skal Tina bl.a. 
være klasselærer og matematiklæ-
rer i 3. klasse. 
     Tina Blum er 36 år, født i Berlin, 
er uddannet lærer, uddannet foto-
graf og har læst tysk og historie på 
universitetet i København. 
 

Ny udskolingslærer 
Skolen har ansat Torben Sønder-
gaard (36 år) som lærer på fuld tid. 

Han har i 10 år været ansat på 
Dyhrs Skole i Slagelse. 
     Torben skal være klasselærer og 
matematiklærer i 10. klasse og un-
dervise i 9. og 10. klasses temati-
mer. Derudover er Torben uddannet 
historie- idræts– og billedkunstlærer. 
Disse fag skal han også undervise i. 
 

SFO-leder 
I to omgange har vi søgt en kvalifi-
ceret leder til SFO’en, og nu er det 
lykkedes. 
     Kenneth Knudsen (39 år) er fra 
1. august Hindholm Privatskoles før-
ste SFO-leder. 
     Kenneth Knudsen er uddannet 
pædagog fra Hindholm Seminarium, 
og han kommer fra en stilling som 
souschef på en børneinstitution i So-
rø. 

______________________ 
 

Skolen ønsker alle tre medarbejdere 
velkommen på skolen.  

______________________ 
  

Torsdag den 27. 
april havde skolen 
besøg af den nye 
børnehaveklasse. 
20 kvikke børn, 
der glæder sig til 
at begynde efter 
ferien. 
     De fleste af 
dem kender alle-
rede skolen godt, 
for de har været i 
puslingegruppen 
siden januar. 



Den 24. maj havde eleverne i 9. og 10. klasse deres sidste ”normale” skole-
dag. Efter fælles morgenkaffe ankom eleverne traditionen tro til skolen til 4. 
lektion. Mens de var på besøg i klasserne, løste lærerne den opgave, som 
eleverne havde stillet dem.  



De skulle kåre hver enkelt eafgangslev - en god anledning for lærerne til på 
venlig måde at få sagt nogle sandheder om den enkelte elev. Kl. 11 var alle 
samlet i gymnastiksalen, og karamellerne fløj lystigt, mens sagesløse ele-
ver blev sat på diverse prøver. Alt forløb kontrolleret og som planlagt.  



6. klasse kører hvert år en cykelprø-
ve på ca. 5 km. Den foregår på veje 
her i området. Turen gik i år til Snes-
lev, via Fuglebjergvej til Fuglebjerg, 
rundt om Torvet, ned til bustermina-
len, og ad Byagervej og Ørnevej til-
bage til Hindholmvej 21. 
 
Prøven bliver arrangeret i samarbej-
de med politiet og efter anvisninger 
fra Rådet for Større Færdselssikker-
hed.  
 
Der er indlagt en teoriprøve ved da-
gens slutning, og der tælles point for 
begge prøver. Vi finder som regel 2 
vindere og i år blev det Casper og 
Nanna. De bliver begge inviteret til 

politikredsfinale i Slagelse den 20. 
september. 
 
Det er et vigtigt arbejde, politiet og 
Rådet udfører for alle landets 6. 
klasser, og selv om det tager en del 
timer af klassens tid, så er trafikkul-
tur en vigtig del af dagligdagen, så 
skolen støtter gerne arbejdet. Det er 
også vores indtryk, at forældre gør 
meget ud af at lære børnene en 
hensigtsmæssig adfærd i trafikken.  
 
Vi fik i år hjælp af 2 bedsteforældre, 
der sammen med lærere stod på 
post ude på ruten – tak for det til 
Bente Eriksen og Kjeld Jensen. 
 

Cyklistdag 



Mens kommunerne sparer, står sta-
dig flere forældre klar med både ar-
bejdskraft og penge, når der skal 
tømres, males eller serveres mad i 
institutionerne. Frivillig forældrebeta-
ling er blevet hverdag i både skoler 
og daginstitutioner, viser en under-
søgelse. . ”  
(ref.: TV-avisen den 23.maj / 18:40:20 / (11) 
h t t p : / / w w w . d r . d k / D R 1 / T V A V I S E N /
TVAVISEN.htm)  
 
TV-avisen på DR1 viser billeder fra 
Skovvejens børnehave i Hvalsø 
kommune, hvor det er forældrene, 
der lægger fliser og reparerer lege-
huse m.v. På den offentlige daginsti-
tution Skovvejens børnehave har 
man sparet 30.000 kr. ved selv at 
lave en flisegang. 70% af daginstitu-
tionerne og 35% af skolerne benyt-
ter forældrearbejde, for at få den 
stramme økonomi til at hænge sam-
men, siges der i TV-avisen. 
Når de offentlige daginstitutioner og 
skoler i den grad kan mobilisere fri-
villig arbejdskraft, hvorfor kan en pri-
vatskole så kun samle 3-4 forældre 
til en arbejdsweekend?  
 
Hindholm Privatskole er en selvejen-
de institution, hvor vi, der er foræl-
dre til børn på skolen, er ejere. Ejer-
skabet rækker så langt, at en enig 
forældrekreds kan fyre alle ansatte, 
sælge inventaret og bygninger. Ejer-
skabet giver dog ikke del i overskud-
det.  
Når man er boligejer, så udfører 
man naturligvis selv vedligeholdelse 
og andet arbejde for at spare penge, 

og for at få råd til andre ting. Lad det  
også gælde din skole. 
Det er bestyrelsens mål, at skolen 
skal give børnene gode kundskaber, 
men også gode muligheder for at 
udvikle sig i leg og aktiviteter på 
skolens område. 
Legepladsudvalgets store ønskeliste 
indeholder legeredskaber for 5-
600.000 kr. Det indebærer dog, at vi 
selv flytter jord og laver faldunder-
lag.  
Der er ikke råd til legeredskaber for 
½ million kr. inden for skolens øko-
nomi. For blot at få nogle ønsker op-
fyldt og få genetableret grønne om-
råder efter byggeriet, har vi brug for, 
at forældrene tilbyder sig med nogle 
timers arbejde. Det, vi tjener ved 
eget arbejde, kan vi bruge mere på 
at indkøbe og opstille legeredskaber 
i området. 
  
Måske kan du køre en gravemaski-
ne eller en trillebør - eller noget midt 
imellem. Måske kan du flytte en fli-
se, samle sten, bruge en rive, en 
kost, en skovl eller brygge kaffe til 
de andre.  
Deltag i fællesskabet og tilbyd dig 
næste gang din skole skal bruge en 
ekstra hånd. Har du gode ideer, kri-
tik (+/-) er du velkommen til at kon-
takte bestyrelsen. 
 

Bent Lund 
Bestyrelsesmedlem/Legepladsudvalg 

Det er ikke på Hindholm Privatskole, at. . . 
      ”forældre står klar, når der skal tømres og males i institutioner” 



Lærerne på skolebænken  
 

Lærerne har afholdt pædagogisk 
dag, hvor der blev arbejdet med de 
mange intelligenser og læringsstile. 
At vi lærer på mange forskellige må-
der er vel ikke noget nyt, men hvor-
dan vi bedst muligt imødekommer 
den enkelte elevs behov er straks 
mere vanskeligt. På dagen blev læ-
rerne præsenteret for forskellige 
metoder, og en del af dem blev af-
prøvet i praksis.  

Forældrene overtog  
undervisningen 

Nogle forældre fik afprøvet deres 
evner som lærere, da skolen afholdt 
pædagogisk dag.  
     Fra kl. 9.30 til kl. 12 stod 11 for-
ældre med ansvaret for skolens ele-
ver, og der blev undervist i fag, som 
normalt ikke er på skoleskemaet. Fx 
kroppens opbygning med efterføl-
gende mavedans, pilefletning og en 
byggerådgivers arbejde og indføring 
i reglement for småhuse. 
Det var nogle gode timer. Eleverne 
fik andre lærere og nye fag - foræl-
drene fik en fornemmelse af, hvad 
det vil sige at være lærer.  
     Flere har sagt, at de gerne vil 
deltage en anden gang. Vi tager 
dem på ordet, for der er allerede 
planlagt endnu en pædagogisk dag. 


